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Hovedideen heter: NAS
Hva er NAS?
NAS er et senter, som viser ny arkitektur og løpende utstillinger i stil med andre lignende sentre i utlandet...
som utelukkende utstiller arkitektur og byplan.. og forskjellige arkitektkontores nåverende verker og
problemstillinger som er nå. Et eksempel kunne vært Wasteland, som i dag er utstillet ute på Lilleakerbyen.
Denne utstillinge ville være fint å se om man er omkring sentrum, og kanskje ikke har hytte å dra til på en søndag
uanset.
Dagens norske arkitektur er veldig innskrenket til bare arkitektstanden og de med penger og ikke noe som
offentligheten skal vite noe om ut over det generelle som er blitt besluttet. Dette bør endres da arkitektur er for
alle, og vedkommer alle.
Det er på tide Norske arkitekter kommer frem og viser frem deres arkitekturprosjekter og hva de kan og jobber
med, og at vanlige folk får muligheten for å se hva arkitektene jobber med og hvordan og får prøve å være med i
nåe av reisen.

Oslo er sentralt
NAS - Norsk Arkitektur
Senter - bør ligge i
hovedstaden, med bra utsikt
over hele byen, for at publikum
skal kunne se ut til alle
prosjekter og arkitekturen
omkring, og kunne vende sig
om å se utstillingen som
eksempelvis formidler moderne
norske arkitekturprosjekter i
deres tilblivelsesprosess,
samtidig som skoleklasser kan
lærer om farger form og
virkemidler i arkitekturen og
øke forståelsen av den bygde
kulturen rundt os.
I Oslo er det lett for
eksempelvis skoleklasser og
pensjonister fra fjernere sider å
kunne komme til senteret uten å
skulle kjøre bil, eller have nåen
til det, når de kan ta tog, eller
fly og komme direkte til
senteret som ligger sentralt.
Det er i Oslo det bygges mest
og er flest bygg og flest
mennesker og kanskje også den
eldste kulturen, da hører
senteret til i Oslo sentrum så
tett på kjernen i trafikken, men
med utsikt over det som det
gjelder....

En kulturell institusjon for alle
Norge anses av nåen for en kulturløs nasjon som bygger som i Dubai på
pengespekulasjon og river flotte verneverdige bygg uten å bry sig, som om det
var et ikke-demokratisk samfunn styret av oligarker og slike blot for
økonomisk interesse. Nordmenn flest er kjent for blot å dyrke det å kunne gå ut
å være i og bruke naturen, mens kultur ikke er nåe som dyrkes. Skal Norge
vokse intellektuelt og bli en kulturell elitenasjon som ikke bare har økonomi
for de rikeste til å leve bra, men også viten og visjon om å verne og utvikle
kulturelle byggede verdier som står der for alle mange hundrede år ut i
framtiden, da er det behov for utdanning og formidling. Det vil være det
langsiktige hovedformålet for NAS - Norsk Arkitektur Senter.

Det Daglige virke
Senteret med konstant løpende utstillinger og aktiviteter for alle; Gamle, eldre som unge og barn, og kanskje en
turist får ta heisen opp i senteret som kanskje bør drives av en skolelærer eller en med bra pedagogisk erfarenhet
til å formidle komplekse kulturelle og økonomiske problemstillinger til alle typer mennesker, gjennom
utstillinger og engasjerende arbeidsstasjoner, hvor alle kan oppleve og selv prøve av problemstillinger i forhold
til den gjeldene utstillingen.
Dette bør i starten ta med erfaring fra broderland med lignende kulturell institusjon og støttes opp av
Nasjonalmuseet arkitektur og Doga i sitt virke av å formidle byggekultur og virke fra det arbeidsfeltet som
omhandler nåværende samtidsarkitektur som ikke er behandlet og formidles aktivt som i dag, uten at det
innebærer overkvalifiserte prosjektledere som ingen vet hva jobber med daglig. Det er viktig å samle erfaring i
formidling og det å kunne engasjere og vise frem arkitekturprosjektene både fra Norge, men også kulturelle
innslag fra utlandet og gjøre det tilgjengelig for alle uansett alder, arbeide og kultur.
Derfor er jeg overbevist om at dette er ideen og konseptet byen og landet virkelig mangler på sikt.

